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3. Dalam karya tulis ini tidak terdapatkarya atau pendapatyangtelah ditulis atau
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MOTTO 

 

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 

diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). 

Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. 

 (Q.S. An-Najm : 39-41) 

 

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan 

(Q.S. Al Insyirah :6) 

 

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian 

itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’ 

(Q.S. Al Baqarah : 45) 

 

Seseorang yang kuat adalah bukan orang yang bisa mengalahkan lawannya, tetapi orang 

yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya” 

( Penulis ) 

 

Segala kesuksesanku dibangun diatas semua kegagalanku 

( Penulis ) 

 

 
 

 

 

 

 



 vi

 

PERSEMBAHAN 

 

 Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta 
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ABSTRAK 

 
Faizal Imam Bachtiar. Nim: C100080167. Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Penyidikan tidak hanya untuk menemukan 
tersangkanya saja namun dapat juga digunakan untuk menemukan rangkaian 
tindak pidana yang terjadi dan alat buktinya. Pada proses penyidikan akan 
dilakukan melalui beberapa proses yang salah satunya yakni dengan sidik jari. 
Sidik jari yang dalam bahasa inggris disebut fingerprint atau dactyloscopy ini 
diambil dalam proses penyidikan untuk pemeriksaan lebih lanjut mengenai bukti-
bukti yang tertinggal di TKP (Tempat Kejadian Perkara). 

Dalam hal ini penulis meneliti mengenai fungsi  alat bukti (sidik jari) 
dalam mengungkap tindak  kejahatan pencurian  (studi  kasus di Polresta 
Surakarta. 

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa Proses pelaksanaan penyidikan 
dalam menangani kasus tindak pidana pencurian di Polresta Surakarta dilakukan 
melalui tahap menangkap tersangka, memeriksa tersangka dan menyita barang 
bukti. Fungsi sidik jari dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian di 
Polresta Surakarta selain berfungsi sebagai identifikasi juga dapat digunakan 
sebagai salah satu alat bantu dalam suatu penyidikan tindak pidana untuk 
menemukan tersangkanya.  Sidik jari akan dikembangkan oleh penyidik dalam 
proses penyelidikan oleh petugas identifikasi sebagai alat bukti petunjuk dan sidik 
jari yang ditemukan di TKP dirumuskan sehingga menjadi alat bukti surat dalam 
bentuk blanko sidik jari.   

Hambatan-hambatan bagi penyidik dalam menggunakan sidik jari untuk 
mengungkap indak pidana pencurian di Polresta Surakarta yaitu terbatasnya 
petugas identifikasi di Polresta Surakarta yang mengikuti kejuruan identifikasi 
sehingga tidak mahir (professional) dalam proses pengambilan sidik jari di TKP. 
Penghambat yang paling dominan adalah tidak utuhnya status QUO (keaslian 
TKP) merupakan faktor yang sering disebabkan oleh korban maupun masyarakat 
yang ingin tahu peristiwa yang terjadi. Jadi TKP sudah terkontaminasi akibat 
kurang mengertinya masyarakat tentang peran dan arti keaslian TKP. 

 
 
 

Kata Kunci: Alat bukti, sidik jari, penyidikan, pencurian  
 




